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متوسطجيدمتوسطمقبولجيدضعيفإبراىيم محمد إبراىيم جاسم1
ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفابراىيم محمد عمي حسن2
متوسطمقبولمتوسطمقبولجيد جدامقبولاحمد جوري صالح عيدان3
ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد حسن عمي4
مقبولمتوسطضعيفمقبولامتيازضعيفاحمد خضير حسن منصور5
جيدامتيازجيد جداجيدامتيازمقبولاحمد سالم محمود مرعي6
متوسطجيدجيدمتوسطضعيفضعيفاحمد سامي احمد محمد7
ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد محمد عمي8
مقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطضعيفاديب محمود حسن صالح9
ضعيفمقبولضعيفضعيفمتوسطضعيفاسماء مصطفى محمد عواد 10
جيدامتيازجيدجيد جداجيد جدامتوسطاسيا ابراىيم توفيق خمف11
مقبولامتيازجيدمقبولجيدضعيفاشواق قيس احمد حنشول12
جيدجيدمقبولجيدمتوسطضعيفاطياف صباح ابراىيم عمي13
ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفامير عبيس عبد خضير 14
ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفامير فخري حميد15
جيدجيد جدامقبولجيدامتيازضعيفانمار عامر احمد عبد 16
متوسطجيدمقبولجيدجيد جدامقبولايمان جياد عزيز كاكل17
جيدجيد جدامتوسطمقبولجيد جداضعيفايمان عبد الرزاق مبارك يحيى18
مقبولمتوسطمقبولمتوسطجيد جداضعيفايمن خمف عوده سويد19
متوسطجيد جداجيد جدامتوسطامتيازمقبولايمن مشتاق يوسف إبراىيم20
جيدمتوسطجيدجيد جداامتيازمتوسطبارق عباس فاضل رشيد21
مقبولمتوسطضعيفمقبولجيد جداضعيفباسم عمي عبد حنيت 22
مقبولجيد جداجيدمتوسطجيد جدامقبولبشار خالد خميل إبراىيم23
متوسطجيد جدامتوسطمتوسطجيد جداضعيفبالل حميد احمد حسين 24
متوسطامتيازمتوسطجيد جداامتيازمقبولتبارك محمد انور عبد الجبار 25
متوسطامتيازمقبولجيدمتوسطمقبولتبارك ناىض إسماعيل إبراىيم26
جيدامتيازامتيازامتيازامتيازمتوسطجمانو فرحان احمد سميم 27
متوسطجيدامتيازجيدجيد جدامقبولحسن حسين نصيف جاسم28
ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالحسن عمي ىادي مجيد29
ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحمزة خالد محمد30
مقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعيفحميد فاضل محمد حسين31
ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحيدر بشار جاسم محمد32
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جيدمتوسطجيد جدامقبولامتيازمقبولحيدر عبد الجواد عمي الياس33
ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخالد حسين محمد ذياب34
جيد جداامتيازجيدجيدامتيازمتوسطخضر محمود شاكر عثمان35
جيدجيد جداامتيازمقبولمتوسطضعيفخمدون نزار عبد مطمك36
ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفدحام محمد عبد الكريم قدوري37
جيدامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازدعاء سامي عبد الرحمن حمود 38
متوسطامتيازجيدمتوسطجيد جدامتوسطدنيا عمي إبراىيم محمود39
مقبولجيدمقبولجيدجيد جداضعيفديانا حبيب خضير محمد40
متوسطجيدجيدمتوسطمتوسطمقبولرفل حاتم محمد خمف 41
مقبولجيدمقبولضعيفضعيفضعيفرقيو عدنان عبداهلل حمود42
مقبولجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولرنا عدنان خضير عباس43
مقبولمقبولضعيفضعيفمتوسطضعيفره نجده ر أنور معروف محمد 44
مقبولجيد جداجيد جدامقبولجيدجيدرواء محمد سمطان محمد45
متوسطامتيازمتوسطمقبولمتوسطضعيفرؤيا نمير فائق جودي 46
مقبولجيد جدامقبولمتوسطجيدضعيفريام فوزي عمص كردي47
ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفزىير محمود صالح48
ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفزينو عبداهلل احمد حسين 49
متوسطامتيازامتيازجيدامتيازجيد جداسارة خمف إبراىيم ميدي 50
جيد جداامتيازجيدجيد جداجيد جدامتوسطساره سرحان عثمان محمود51
متوسطجيدمتوسطمقبولجيد جداضعيفستار جبار حميد حسين52
مقبولجيدمتوسطمقبولجيد جدامقبولسجى ماجد خضير حافظ53
ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسجى مزىر رحيم54
مقبولمتوسطضعيفمقبولجيد جداضعيفسعد شياب احمد سميم55
جيدامتيازجيد جداجيد جداجيد جدامقبولسمر سعد رشيد صالح56
متوسطجيدمقبولمقبولجيد جداضعيفشذى نعمو ساىي حسن58
جيدجيدضعيفمتوسطجيد جداضعيف شياب حسن عمي نصيف59
ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفصالح كاظم ميدي حسن60
متوسطامتيازامتيازجيدجيد جدامقبولصبا فوزي خمف عكاب61
متوسطجيدمقبولمقبولامتيازمقبولضياء ماجد محمد سممان62
مقبولمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفطالب سالم مطر نعمان63
ضعيفمقبولضعيفمقبولجيد جداضعيفعامر عبداهلل حسن عبداهلل64
مقبولجيدجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطعبد الرحمن عمي حسين طعمو65
ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبد المطيف ىادي جعفر صالح66
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متوسطجيد جداجيد جدامتوسطامتيازمقبولعبدالسالم جالل دولت طمب 67
مقبولجيد جداجيد جدامتوسطجيدمقبولعبدالكريم عمر خمف حسين68
مقبولمتوسطمتوسطضعيفجيد جداضعيفعبداهلل احمد شوقي عمي69
مقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفعبداهلل صالح كاظم عبداهلل70
ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبداهلل عبد الرحمن عدنان ىادي71
مقبولمتوسطجيد جدامقبولجيدمقبولعمي جاسم محمد كماش72
ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمي شوقي يونس إبراىيم73
متوسطجيد جداجيدمتوسطمقبولمقبولعمي عامر نايف عميوي 74
ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمي عبيد عمي احمد 75
مقبولجيدمتوسطضعيفمتوسطضعيفعمي عقيل محمد جواد76
مقبولجيدمقبولمتوسطمقبولضعيفعمي فالح صالح ميدي77
ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمي محمد مراد78
متوسطمتوسطمقبولمتوسطضعيفمقبولعمي ياسين مصمح جاسم 79
متوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولعمر حميد حماد صالح80
مقبولجيدمقبولمتوسطجيدضعيفعمر عارف نايف عمر 81
جيدامتيازامتيازجيد جدامتوسطجيدعمر محمد خمف جاسم82
مقبولجيدمتوسطجيد جدامتوسطضعيفغسق جاسم محمد عبداهلل 83
ضعيفمقبولضعيفضعيفجيدضعيففارس ناظم توفيق محمد 84
متوسطجيد جداضعيفمتوسطجيدمقبولفاطمة فيمي لطيف85
جيدامتيازجيد جداجيد جداجيد جداامتيازفاطمو اسعد مجول فرحان86
جيد جداامتيازجيدامتيازجيدمقبولفاطمو خالد عباس رشيد 87
متوسطجيد جداجيدمتوسطجيد جدامقبولفالح صبار عياده وردان 88
ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفقباء احمد صبري شمسي 89
مقبولمتوسطمقبولمتوسطجيد جدامقبولقتيبو محمد حمود خمف90
مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيفكنعان عمي صالح حمد91
ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفليث حبيب محمد92
ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفليث رائد نوري عمي93
مقبولجيد جدامتوسطمقبولجيدضعيفليث فايق سبع خماس94
جيدامتيازامتيازمتوسطامتيازجيد جداليمى عواد عزاوي وىيب 95
مقبولجيدضعيفمقبولضعيفمقبولمحمد ادريس جاسم محمد 96
ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد امين كريم عطاهلل صالح 97
متوسطامتيازجيد جدامقبولجيدضعيفمحمد ثائر نوار عبد المحسن 98
متوسطجيد جداجيدمقبولجيدجيد جدامحمد خمف سميمان محمد 99
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متوسطجيد جداجيدمقبولجيدضعيفمحمد رافع محمد عبطان100
ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد صالح مخمف احمد 101
مقبولجيد جداجيد جدامتوسطجيد جداضعيفمحمد صباح محمد زيدان102
متوسطجيدمتوسطمتوسطجيدمقبولمحمد عويد عطية103
مقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمحمد قاسم ناجي محمد 104
متوسطجيد جدامقبولمتوسطجيدضعيفمحمد منير محمد كونو105
مقبولجيد جدامتوسطمتوسطضعيفمتوسطمحمد وليد عزيز عباس 106
متوسطجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمخمص فرحان روضان عبد الكافي107
جيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيدجيد جدامروان فميح حميد احمد 108
متوسطجيدجيدمقبولجيد جدامقبولمريم طالل عوض خمف 109
متوسطامتيازامتيازجيد جداامتيازمتوسطمريم مناف عبد العزيز وىيب 110
مقبولجيدضعيفضعيفمقبولضعيفمصطفى احسان ياسين عبد اهلل 111
متوسطجيد جداجيدمقبولضعيفضعيفمصطفى اديب حسن رمضان 112
مقبولجيد جدامقبولمقبولجيد جداضعيفمصطفى سالم حامد كزار 113
مقبولجيد جداجيدجيدجيدمتوسطمصطفى طارق صبري شاكر114
متوسطجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمصطفى عالء عبداهلل عبد 115
جيدامتيازجيدمقبولجيد جدامتوسطمعاذ محمد عواد حسن116
ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفممك محمود معجل محمود117
مقبولجيدمتوسطمقبولمتوسطضعيفميدي زيدان عزاوي ميدي 118
مقبولجيدضعيفضعيفضعيفضعيفميامي محمود طريد فرحان 119
متوسطجيد جدامقبولمتوسطجيدمقبولميثاق فالح عيسى عناد120
مقبولجيدضعيفمتوسطجيدضعيفىاشم الطيف جاسم محمد 121
ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفىبة بيار ابراىيم عثمان 122
مقبولضعيفضعيفمقبولجيد جداضعيفىجرة محمد صبحي حسون123
متوسطجيد جدامقبولمتوسطمتوسطضعيفىديل حسن صالح جمعو124
جيدامتيازمتوسطمقبولمتوسطضعيفوائل متعب اسود حسين 125
مقبولجيد جداضعيفمتوسطجيدضعيفوعد حازم عمي محمد126
متوسطجيد جدامتوسطمتوسطمقبولمقبولوعد شامل صبح كنون 127
متوسطمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفوعد عبد األمير احمد128
جيدجيد جداجيد جداجيدامتيازمتوسطيحيى اسماعيل ابراىيم حسون129
مقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفيوسف عالء حماد مضحي 130
متوسطمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفيوسف محمد اسود ظفير 131


